เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๑ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองปริมาณการนําเข้าข้าวสาลีที่จําเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้ง
และการออกหนังสือรับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง
พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่ได้มีระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและ
การอนุ ญ าตให้ นํ า ข้ า วสาลี เ ข้ า มาในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. ๒๕๖๐ กํ า หนดให้ ก ารนํ า ข้ า วสาลี เ ข้ า มา
ในราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้งได้รับยกเว้นที่จะต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ภายในประเทศ โดยจะต้องแสดงหนังสือรับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้งจากกรมประมง
ดังนั้น เพื่อให้การอนุญาตนําข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้ง
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ วรรคสอง (๒) ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้นําข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อธิบดีกรมประมงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกรมประมงว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ รองปริ ม าณ
การนําเข้าข้าวสาลีที่จําเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้ง และการออกหนังสือรับรองปริมาณ
การใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“อาหารกุ้ง” หมายความว่า อาหารกุ้งทะเล
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานสังกัด
กลุ่มควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์น้ํา กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา กรมประมง
ข้อ ๔ การนํ า ข้ า วสาลี เ ข้ า มาในราชอาณาจั ก รเพื่ อ ใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต อาหารกุ้ ง
กรมประมงจะรับรองให้ตามปริมาณที่มีความจําเป็นต้องใช้ในการผลิต โดยให้ใช้ข้าวสาลีไม่มากกว่าร้อยละ ๒๐
เป็นส่วนผสมในอาหารกุ้ง หรือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(นบขพ.)
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรอง ให้ยื่นคําขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ต่อเจ้าหน้าที่
ณ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา กรมประมง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการใช้ข้าวสาลีมากกว่าร้อยละ ๑๐ เป็นส่วนผสม
ในการผลิตอาหารกุ้ง พร้อมเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ หรือเอกสารหลักฐานอื่น

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๑ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๒) สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(๓) แผนการนําข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร
ข้อ ๖ ให้เจ้าหน้าที่รับคําขอและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อความในคําขอและ
เอกสารหลักฐาน แล้วดําเนินการต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อความและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนคําขอ
กับเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งแจ้งผู้ยื่นคําขอทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันรับคําขอ เพื่อทําการแก้ไข
ให้ถูกต้องและยื่นใหม่ต่อไป
(๒) กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอํานาจลงนามพิจารณา
ลงนามในหนังสือรับรองตามแบบท้ายระเบียบนี้ ภายใน ๒ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับคําขอ พร้อมทั้ง
แจ้งผู้ยื่นคําขอทราบโดยไม่ชักช้า
ให้ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ําเป็นผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือรับรอง
ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการกํากับดูแลควบคุมปริมาณการนําเข้าข้าวสาลี
เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารกุ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ให้ผู้ได้รับอนุญาตนําเข้าข้าวสาลี
แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อกรมประมง
(๑) รายงานการใช้ ข้ า วสาลี ใ นการผลิ ต อาหารกุ้ ง ณ วั น สิ้ น เดื อ นเป็ น ประจํ า ทุ ก เดื อ น
ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป ตามแบบท้ายระเบียบนี้
(๒) สํ า เนารายงานปริ ม าณนํ า เข้ า ข้ า วสาลี ที่ ร ายงานต่ อ กรมปศุ สั ต ว์ และสํ า เนารายงาน
ตามแบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (แบบ สลส ๐๑) ที่รายงานต่อ
กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมแนบสําเนาใบขนสินค้าขาเข้าสถานะส่งมอบแล้ว (๐๔๐๙) ให้กรมประมงทราบ
ภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นเดือนที่มีการนําเข้าข้าวสาลี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

คำขอหนังสือรับรองปริมำณกำรใช้ข้ำวสำลีในกำรผลิตอำหำรกุ้ง
เขียนที่.......................................................
วันที่..................เดือน.................................พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………………......................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว/หนังสือเดินทาง เลขที่...........................................…
วันที่ออกบัตร……….........................................................หมดอายุวันที่............................................................
และในฐานะเป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลของบริษัท/ห้าง.......................................................................
.........................................................เลขที่ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ............................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่ ……............….......ตรอก/ซอย………….……......................ถนน……...........….....……........
แขวง/ตาบล …................…......………. เขต/อาเภอ ……..........……….........จังหวัด…………………........................…
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์............................................
มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้งจากกรมประมง
เพื่อนาไปประกอบการนาเข้าข้าวสาลีในช่วงเดือน......................................... จานวน............................... ตัน
ตามสาเนาใบสั่งซื้อ ( Invoice ) เลขที่....................... ลงวันที่ ..................................... เพื่อใช้ในการผลิตอาหารกุ้ง
ในช่วงเดือนจานวน...........................ตัน (ใช้ข้าวสาลีร้อยละ.......................เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารกุ้ง)
ในการนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. ในปี .................มีปริมาณกาลังผลิตอาหารกุ้งรวม (ค่าประมาณการ).......................................ตัน
และมีความจาเป็นต้องนาเข้าข้าวสาลี ปริมาณรวม........................................ตัน (ใช้ข้าวสาลีเป็นส่วนผสมในการ
ผลิตอาหารกุ้งร้อยละ.................) เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อใช้ในการผลิตอาหารกุ้งในกิจการของตนเท่านั้น
2. ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารกุ้ง
3. ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณารับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลี
ในการผลิ ตอาหารกุ้งตามระเบี ยบกรมประมงว่ าด้วยหลั กเกณฑ์ การรับรองปริมาณการน าเข้าข้าวสาลี ที่ จาเป็ น
ต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้ง และการออกหนังสือรับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง
พ.ศ. 2560 เป็นอย่างดีแล้วและยอมรับทีจ่ ะปฏิบัติตามทุกประการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ............................................................ ผู้ยื่นคาขอ
(...........................................................)
ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

หนังสือรับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง
เลขที่ กษ ๐๕๒๒.๒/

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า

หนังสือฉบับนีแสดงว่าบริษัท (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขที่
ต้าบล
อ้าเภอ
จังหวัด
ขออนุญาตน้าเข้าข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อการผลิตอาหารกุ้ง ในปริมาณที่จ้าเป็นต้องใช้ในการผลิตอาหารกุ้ง
ตามหลักเกณฑ์ของกรมประมง และได้ผ่านการตรวจสอบแล้วตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักฐาน ดังนี
รายละเอียด
1. ปริมาณก้าลังการผลิตอาหารกุ้งรวม (ตัน)
2. ปริมาณข้าวสาลีที่ต้องการน้าเข้ารวม (ตัน)
3. ปริมาณข้าวสาลีที่ต้องการน้าเข้า (ตัน) ครังที่
(ตามส้าเนาใบสั่งซือ Invoice เลขที่

ปริมาณ
วันที่
ลงวันที่

)

รวม
ออกให้ ณ วันที่

เดือน

ลงชื่อ
(
ต้าแหน่ง

พ.ศ.

)

รายงานการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง
ชื่อสถานประกอบการ .............................................................................................................................................
ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที่ ............ ฉบับที.่ ..................... วันหมดอายุ ..................
ที่อยู่ เลขที่
...................................................................................................................................................
ตรอก/ซอย
.................................................................... ถนน
......................................................
ตาบล/แขวง
.................................................................... อาเภอ/เขต
...........................................
จังหวัด ........................................................................................ รหัสไปรษณีย์ .............................................
โทรศัพท์/โทรสาร
............................................................... อีเมล์
...................................................
ชื่อผู้ติดต่อ
........................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ .....................................
ขอรายงานการใช้ข้าวสาลีที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรในวัน เดือน ปี.................................................... เลขที่ใบสั่งซื้อ
Invoice………………….…..ปริมาณการนาเข้า...............................ตัน ตามที่ได้รับอนุมัติจากกรมประมงรายละเอียด
ตามหนังสือรับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง เลขที่ กษ............................. ลงวันที่.................
เดือน...................................... พ.ศ. ............... ดังนี้
วัน/เดือน/ปี

ข้าวสาลีที่ใช้

ปริมาณ (ตัน)
อาหารกุ้งที่ผลิต

ข้าวสาลีที่เหลือ

หมายเหตุ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ............................................................ ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
(...........................................................)
ตาแหน่ง.........................................................

